
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор                                            І.Є. Цепенда

“____”  _________________________  2018 р.

Дата        Час 8.30-10.00 10.00-11.30 11.30-13.00 14.00-15.30 15.30-17.00 Аудиторія

Економічна кібернетика, Прикладна економіка Право 
Додаткові фахові випробування (економічна 

теорія; основи економічної теорії)
Додаткові фахові випробування (комплексний 

іспит з права)

Філософія, Психологія, Організаційна психологія, 
Соціологія Історія, Етнологія, Політологія

Додаткові фахові випробування (основи філософії; 
основи психології; основи соціології)

Додаткові фахові випробування (історія України; 
політичні інститути та процеси в Україні)

Туризм, Готельно-ресторанна справа

Додаткові фахові випробування (теорія і практика 
організації готельного господарства; основи 

туризмознавства)
Резервна сесія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії, 

Міжнародні економічні відносини
Додаткові фахові випробування (історія 

міжнародних відносин; економіка) Резервна сесія

Реєстрація на складання додаткового фахового іспиту

Відповідальний секретар Приймальної комісії                                                                                     Р.І. Запухляк

РОЗКЛАД ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

для вступу на здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 
03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини», 081 «Право» 

за всіма формами навчання на основі ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста, ступеня магістра, здобутих за іншою спеціальністю

26.05.2018 
субота

307 ЦІТ

309 ЦІТ

320 ЦІТ

322 ЦІТ

323 ЦІТ

207 ЦІТ

1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, які проводяться із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішньо-незалежного оцінювання відбувається з 14 травня 2018 року до 18.00 5 
червня 2018 року. Для вступників, які вступають за несуміжною спеціальністю, реєстрація здійснюється тільки після успішного складання додаткового фахового іспиту. 
2. Для складання додаткового фахового іспиту вступник має зареєструватися у Відбірковій комісії відповідного підрозділу не пізніше 9.00 26 травня 2018 року. 
3. Під час реєстрації вступник повинен подати: 
а) заяву; 
б) документ, що посвідчує особу, та його копію; 
в) диплом та додаток до диплома відповідного ступеня вищої освіти або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 р. встановленого зразка відповідно до листа МОН від 02.05.2018 № 27.2-35, яка видається навчальним 
закладом, де навчається вступник, та їхні копії;
г) облікову картку платника податків (за наявності) та його копію;
д) документ про успішне проходження додаткового фахового вступного випробування за умови вступу з неспорідненої спеціальності (перелік осіб, які успішно склали додатковий фаховий іспит, буде знаходитись у працівника відповідального за реєстрацію); 
е) інформацію про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку встановленого зразка та його копію;
є) 2 фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
ж) папка на зав’язках.
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